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I en av påskens texter skildras hur några kvinnor 
var på väg till Jesu grav. När man närmade sig 
den uthuggna graven började man oroa sig för 
det faktum att gravkammaren redan var förseg-
lad. Den stora stenen framför öppningen var på 
plats och kvinnorna förstod att ingen av dem 
skulle ha möjlighet att rulla undan den.

”Vem skall rulla undan stenen från graven för 
oss?” Frågan om vad som händer efter döden är 
en fråga som människor i alla tider ställt. Det 
ligger en sten framför varje människas livsväg, 
en sten så stor och tung att ingen människa själv 
kan rubba den.

En del människor lever nästan hela sitt liv i 
ångest och oro för detta faktum att livet är 
ändligt och att dödens tunga sten finns där i en 
okänd framtid. Dödsångesten ligger ständigt på 
lur och kan plötsligt slå till hårt och hänsynslöst. 
För andra tycks frågan om döden och livets slut 
ligga långt bort från det dagliga livet och man 
bryr sig inte särskilt mycket om det som skall 
komma. Återigen finns det andra av oss som 
inför egna möten med döden, t ex då man 
besöker en begravning drabbas av frågorna 
som handlar om liv och död. 

Men oavsett på vilket sätt vi möter frågorna är 
det ett faktum: livet har en gräns och döden är 
oundviklig.

”Vem skall rulla undan stenen från graven för 
oss?” I det kristna påskbudskapet finns svaret. 
När kvinnorna kom fram till graven var stenen 
redan bortrullad. Det fanns inte längre något 
hinder. Vägen mellan liv och död var inte block-
erad. Påsken handlar om att döden inte är det 
sista och slutgiltiga. Kvinnornas fråga om vem 
som skulle kunna rulla undan stenen hade fått 
sitt svar. Framför dem fanns en tom grav, tecknet 
på att döden förlorat sin makt.

Så blev den öppna och tomma graven själva 
startplatsen för det påskbudskap som alltsedan 
dess förkunnats; budskapet om att Jesus Kristus 
övervunnit döden och att denna seger gäller hela 
mänskligheten. Stenen är bortrullad, döden är 
besegrad!

 Per Olof Sahlberg
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Vem skall rulla undan stenen?

Detta nummer handlar om fastetiden och 
om olika mötesplatser. Vi får besöka ett 
gotländskt änge, att vara volontär på PMU, 
möta författare, m.m. Fastetiden är en tid för 
eftertanke och tacksamhet.  Pandemin har 
lättat och vi kan få träffas och umgås enklare 
nu. Vi behöver fysiska mötesplatser. Ny oro har 
drabbat vår värld p.g.a. kriget i Ukraina.
Låt oss be för vår värld.

Jag önskar att vi ändå kan få glädjas åt våren 
med spirande grönska, blommor och fågelsång. 
Genom mörker till ljus. Från död till Liv.

Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet.
Var dag är en nåd dig given, från himlen besinna det. 
(Sv.Ps 180)

Barbro Lindby

Alla kulturarrangemang som genomförs   
inom  EFS på Gotland sker i samarbete 

med   Sensus Studieförbund.
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När du åker runt på de gotländska vägarna 
hittar du ofta hus med stora fönster och 
ingång på gaveln. Om du undrar, vad det är 
för hus, så är det säkert ett missionshus.

Vi har många sådana hus här på Gotland. 
Över 120 missionshus byggdes från 1870-
talet fram till våra dagar. Många av dessa är 
sålda till privatpersoner men 18 av dem är 
ännu i bruk. Är vi den sista generationen 
som har kännedom om dessa missionshus 
eller kapell eller har vi förmågan att lämna  
kunskaperna vidare? Vad har det nu blivit av 
dessa vackra bönehus?

Det var så jag fick intresset att vakna när jag 
såg dessa ofta tomma byggnader bara stå där 
när de säkert har så mycket mer att berätta.
Sagt och gjort. Jag åkte runt hela ön och tog 
kort av alla missionshus och tog då också 
kort av kyrkan, som oftast står mitt i byn. 

Om jag skulle dokumentera den religiösa 
utbredningen på Gotland så måste jag också 
ha med Svenska kyrkan.

Det blev ett gediget arbete. Tog betydligt mer 
tid än jag först tänkte mig, men med många 
kunniga personer som jag mött och hjälpt 
mig med fakta, har jag fått de uppgifter om 
missionshusen som jag önskat.

I boken ”Gotlands missionshus, kapell och 
kyrkor” kan du sockenvis läsa om de mis-
sionshus och kapell som finns. Jag har för-
sökt att ta med lite om när verksamheterna 
startade, när missionshuset/kapellet byggdes, 
i förekommande fall när upphörde verksam-
heten, och till sist när såldes missionshuset/
kapellet.

Det finns också en förening här på Gotland 
som heter Kapellmästarna. Många fastighets-
ägare som köpt ett missionshus eller kapell är 
med i denna förening och en av deras vikti-
gaste uppgifter är att bevara missionshusen/
kapellen i så ursprungligt skick som möjligt.
Nu när nu boken är klar och utgiven vill jag 
åter tacka de personer som hjälpt till med 
fakta och annan information om alla de 
vackra bönehus som vi har kvar här på vår ö.

Sylve Klinth

Det var en tid då präst och predikant
stod och predikade på var sin kant.
Kyrkans ritual var seg och sliten,

den passade inte för den frireligiösa eliten.

Det började byggas ur markens grus
både kapell och vackra bönehus.

Nu nattvard skulle firas med de troende,
inte som i kyrkan, för alla boende.

Så gick tiden och mycket blev ej sig likt,
många hade ju för religionen sitt liv då vigt.
Tyvärr så minskade ändå skaran för varje år,

tills ett minimum av medlemmar återstår.

Då kom en tid då man fick välja,
hålla kvar kapellet eller sälja.

Det var trist, men vad skall man göra,
när färre och färre Guds ord vill höra.

Missionshus och kapell kunde man nu köpa,
nu när inga fler man där kunde döpa.

Nu de fritidshus är för många,
Vackra, stora, höga och inte alls för trånga.

    
Sylve Klinth 

Låt inte våra missionshus bli ett minne blott
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Sällskapet Gotlands kapellmästare
Målsättningen med Gotlands kapellmäs-
tare är inte bara att dricka kaffe och prata 
ombyggnad. Vi tycker att vi utför en viktig 
kulturgärning när vi bevarar frikyrkorna, som 
annars troligen skulle förfalla. Sockenbor 
uttrycker ofta sin glädje och tacksamhet över 
att vi tagit hand om dem. Väldigt många har 
en relation till kapellet/missionshuset i sock-
nen. De har gått i söndagsskola eller juniorer 
och känner starka kopplingar dit.
    Vi har idag tjugo kapell och missionshus 
representerade i vårt sällskap. Vi hoppas på 
ännu fler förstås. Det finns inga särskilda 

regler för vårt sällskap, det är ingen förening 
med stadgar. Endast en oskriven regel har 
vi: åker vi runt på ön och behöver hitta en 
toalett så ska man känna att det är okej att 
knacka på hos en kapellmästare!
   Litet i sänder har vi blivit smått kända på 
ön genom medverkan i radio, lokaltidningar 
och som föredragshållare. Och en sak är 
alldeles tydlig när vi träffas och besöker var-
andra: alla älskar sina kapell och missionshus!

Marianne Cedervall
Kapellmästare i Ala metodistkapell

Årsmöte med EFS missionsförening i Terra Novakyrkan 

EFS missionsförening i Terra Novakyrkan höll sitt ordinarie årsmöte den 13 februari. 
Ordförande Gunnar Lindby hälsade de närvarande välkomna varefter sedvanliga 
årsmötesförhandlingar genomfördes. Efter att föreningen 2018 sålde Terra Nova-
kyrkan till Visby domkyrkoförsamling har föreningens medlemmar främst medver-
kat som gudstjänstvärdar vid de söndagliga gudstjänsterna i kyrkan. En böne- och 
samtalsgrupp har träffats varannan vecka hemma hos föreningens äldste medlem Aina 
Unemo.

I föreningens styrelse ingår, förutom ordförande, Susanne Lundell, Niklas Qvarn-
stedt, Julius Mehler, Ulla Lundberg och Christer Hedlund.

Ungdomsföreningen Salt - barn och unga i EFS har använt föreningens fastighet vid 
Axelsro för sin scoutverksamhet under ledning av scoutkonsulenten Peter Ottosson.
     
     Christer Hedlund

Att tillhöra ”Sällskapet Gotlands kapellmäs-
tare” är inte nödvändigtvis att traktera något 
instrument även om det finns dem som gör 
så även i detta fina gäng. Kravet för att bli 
medlem är att man äger ett kapell eller mis-
sionshus någonstans på ön. 
    Från början var vi några stycken som 
kände varandra och som startade en smula 
blygsamt sommaren 2013 då vi träffades 
i missionshuset på Närs kulle. Över gott 
”kyrkkaffe” och glatt och trevligt samtal 
bestämde vi oss för att detta skulle bli en 
återkommande tradition. Sommaren därpå 
hade ryktet gått och några ytterligare anslöt 
sig. Vi har aldrig annonserat, vetskapen om 
sällskapet har skett genom positiv ryktes-
spridning. 
    Vi har traditionsenliga träffar 14 juli 
klockan 14.00 hos någon av oss och då 
dricker vi ”kyrkkaffe”. Ofta har vi någon 
programpunkt men inte nödvändigtvis. Den 
som är värd för dagen har berättat om sitt 
kapell eller missionshus och dess historia, 
men vi har också fått ta del av frikyrko-

historia och vi har till och med sjungit gamla 
läsarsånger. Några stycken av kapellmästarna 
har ett förflutet i frikyrkan, men inte alla. Att 
lära sig mer om dessa byggnaders betydelse 
för människor förr i tiden har varit viktigt för 
”kapellmästarna”. 
    Rundvandring är ett viktigt inslag på 
träffarna och intresset är stort för hur man 
på olika sätt har löst ombyggnad av den 
ursprungliga kyrkolokalen. En del har helt 
förändrat interiören, andra har behållit detal-
jer och en och annan har kvar kyrkorummets 
ursprungliga karaktär med altarrund och 
predikstol. Hos vissa finns vackra altartavlor 
målade direkt på väggen i koret med text 
som ”Gud är trofast” och liknande. Att spara 
någon liten detalj brukar de flesta göra, det 
kan vara en tavla, ett ställ för psalmböcker 
eller en kollektbössa. 
    På våra sammankomster pratas det gärna 
byggfrågor och vi utbyter tips om hantverka-
re. Dopgravar visas upp och det blir diskus-
sion om hur och ifall man kan använda dem 
på ett annat sätt.

      Metodistkapellet i Ala. 
      Foto: Marianne Cedervall

      En gammal sliten Cedergrensorgel i Ala kapell
      Foto: Marianne Cedervall
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Du vet väl om att det finns en Second 
Hand-butik på kristen grund i Visby? PMU 
Second Hand i Visby hette tidigare Gåvan 
Second Hand och startades i små lokaler på 
Österby 2012 av Pingstkyrkan i Visby. Efter 
en blygsam start de första åren satte verksam-
heten fart våren 2014 då butiken flyttades till 
gamla Signalens lokaler på Värnhemsgatan 2. 
Då ett beslut att riva dessa lokaler hade tagits 
flyttades butiken till dess nuvarande läge på 
Skarphällsgatan 11 i januari 2020. Samtidigt 
bytte butiken namn till PMU Second Hand 
Visby då samarbetet med PMU (Pingstmis-
sionens utvecklingssamarbete) hade fördju-
pats. 

Visionen med vår butik är att överskottet 
av det vi säljer går till kvalitetssäkrat bistånd 
och lokala sociala projekt. Vi tar emot kläder, 
textilier, möbler, böcker, prylar, leksaker med 
mera som annars troligtvis hade slängts och 
säljer det till glädje för andra. Trots att vi har 
levt med pandemi kunde vi ändå generera ett 
överskott på nästan en miljon kronor under 
förra året. 

Vänliga hälsningar 
Raimo Barck, föreståndare

När man slutar sitt ”vanliga” jobb efter 
många år (i mitt fall nästan 44 år), då rubbas 
cirklarna och vardagen en hel del. Man  
behöver hitta lite nya intressen och aktivi-
teter. Nu är det ungefär två år sen som jag 
första gången kom till Gåvan, PMU Second-
hand som volontär. Butiken hade då precis 
flyttat till nya fina lokaler på Skarphällsgatan, 
till det som tidigare var Interiörhusets butik. 
Så där jag tidigare om åren hade inhandlat 
både dammsugare, strykjärn och kylskåp 
så var det nu en helt annan butik med ett 
mycket bredare utbud. Det är en väldigt fin 
butik med många olika avdelningar, kläder-
leksaker-husgeråd-lampor-böcker-möbler 
m.m….ja ett helt varuhus på sätt och vis. 
Där finns verkligen ALLT och allting som 
säljs är skänkt och säljs till förmån för PMU:s 
verksamhet. I ”Handbok PMU” står det så 
här:

Genom återanvändning skapar vi en hållbar 
konsumtion som sparar på jordens resurser 
och minskar utsläppen av miljöfarligt avfall. 
Gamla prylar bevaras för framtiden och många 
antikviteter fångas upp på väg till tippen. 
Överskottet av försäljningen går till bistånds-
projekt och katastrofinsatser för att förbättra 
situationen för de mest utsatta och fattigaste i 
världen.

Ibland brukar jag roa mig med att utse en 
”dagens pryl” och det kan variera mellan 
t ex en rolig påskkyckling, ett bamsestort 
gosedjur eller en gräsligt ful vas. Utbudet av 
varor är ju helt beroende av vad som kommit 
in. Fler och fler upptäcker att man kan lämna 
in kläder och allsköns prylar till secondhand 

istället för att bara köra allt till återvinningen. 
Det är klimatsmart att köpa begagnat istället 
för nytt! Man kan verkligen göra fynd i buti-
ken, många gånger blir det också en nostal-
gitripp när man hittar saker som man känner 
igen från mammas, mormors skåp osv.

Vad är då roligast med att jobba som volon-
tär? Ja förutom att man ingår i ett arbetslag 
med glada och trevliga människor där man 
alltid känner sig välkommen så är det roligt 
att se alla fantastiska grejer som finns. Ibland 
kommer någon till kassan med ett stort 
leende och säger ”Det här var precis vad jag 
letade efter” eller ”Den här stod bara här i 
hyllan och väntade på mig”.
     
  Gunnel Fohlin

Att jobba som volontär i secondhandbutikVälkommen till PMU Second Hand i Visby

Vill du hjälpa till?

Då verksamheten bygger mycket på 
volontärarbete är vi alltid glada för nya 

volontärer. Du är välkommen att ta 
kontakt med oss genom att besöka vår 

butik eller ringa oss på 
0498-47 33 60.

Våra öppettider för butiken är
tisdag och torsdag 12 – 18 

lördag 10 – 14

Öppet för inlämning av gåvor har vi 
varje vardag 8 – 16, tisdag och torsdag 

även 16 - 18 och lördag 10 – 14.     
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bibel läsnings
plan

      
April      
1 Fredag  Luk 20:1-19  
2 Lördag  Luk 20:20-26  
3 Söndag  1 Mos 22:1-14  5 i fastan
4 Måndag  Luk 20:27-47  
5 Tisdag  Luk 21:1-6  
6 Onsdag  Luk 21:7-19  
7 Torsdag  Luk 21:20-38  
8 Fredag  Luk 22:1-23  
9 Lördag  Luk 22:24-46  
10 Söndag  Ps 118:19-29  Palmsöndagen
11 Måndag  Luk 22:47-71  Påsken enligt Lukas
12 Tisdag  Luk 23:1-12  
13 Onsdag  Luk 23:13-25  
14 Torsdag  1 Kor 5:6-8  Skärtorsdagen
15 Fredag  Luk 23:26-49  Långfredagen
16	 Lördag	 	 Luk	23:50-56	 	Påskafton
17 Söndag  Luk 24:1-12  Påskdagen
18 Måndag  Luk 24:13-35  Annandag påsk
19 Tisdag  Luk 24:36-49  
20 Onsdag  Luk 24:50-53  
21 Torsdag  1 Kor 15:1-11  
22 Fredag  1 Kor 15:12-19  
23 Lördag  1 Kor 15:20-34  
24	 Söndag	 	 Jer	18:1-6	 	2	i	påsktiden
25 Måndag  Apg 4:13-22  
26 Tisdag  Apg 10:34-43  
27 Onsdag  1 Joh 5:1-5  
28 Torsdag  Apg 18:24-19:7  
29 Fredag  Jak 1:22-27  
30 Lördag  Upp 7:11-17  

Maj      
1	 Söndag	 	 Joh	10:11-16	 	3	i	påsktiden
2 Måndag  Jes 63:7-14  
3 Tisdag  Jer 31:1-14  
4 Onsdag  Hes 34:11-16  
5 Torsdag  Hes 34:17-24  
6 Fredag  Mik 7:14-20  
7	 Lördag	 	 Matt	9:35-38	 	
8	 Söndag	 	 2	Kor	4:16-18	 	4	i	påsktiden
9 Måndag  1 Mos 12:1-5  
10 Tisdag  1 Mos 21:8-21  
11 Onsdag  1 Mos 47:27-31  
12 Torsdag  4 Mos 20:14-21  
13 Fredag  5 Mos 8:1-6  
14 Lördag  5 Mos 27:1-3  
15	 Söndag	 	 Joh	15:10-17	 	5	i	påsktiden
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16 Måndag  1 Mos 40:1-23  
17 Tisdag  Job 2:11-13  
18 Onsdag  Höga v 2:1-17  
19	 Torsdag	 	 Matt	11:16-19	 	
20 Fredag  Joh 3:22-30  
21 Lördag  Joh 11:1-11  
22 Söndag  Jer 29:11-14  Bönsöndagen
23 Måndag  Jes 43:8-13  
24 Tisdag  Jer 31:15-17  
25 Onsdag  Rom 5:1-11  
26	 Torsdag	 	 Apg	1:1-11	 	Kristi	Himmelsfärdsdag
27 Fredag  2 Kung 2:1-11  
28 Lördag  Heb 11:5-6  
29 Söndag  5 Mos 31:6-8  Söndagen f pingst
30 Måndag  2 Krön 15:1-7  
31 Tisdag  Jer 51:46  

Juni      
1 Onsdag  Joh 14:25-29  
2 Torsdag  Ef 3:1-13  
3 Fredag  Filem 1:4-7  
4	 Lördag	 	 Apg	1:12-14	 	Pingstafton
5 Söndag  Apg 2:1-13  Pingstdagen
6 Måndag  Apg 11:19-26  Annandag pingst
7 Tisdag  Apg 2:29-40  
8 Onsdag  Apg 8:14-17  
9 Torsdag  Apg 10:34-43  
10 Fredag  1 Thess 1:2-10  
11 Lördag  2 Tim 1:13-14  
12 Söndag  Rom 11:33-36  Helga trefaldighets dag
13	 Måndag	 	 Matt	11:25-27	 	
14 Tisdag  Joh 5:19-23  
15 Onsdag  Rom 8:11  
16 Torsdag  2 Kor 13:13  
17 Fredag  1 Thess 5:23-24  
18 Lördag  1 Joh 2:22-25  
19 Söndag  Tit 3:4-8  1 e trefaldighet
20 Måndag  Apg 10:44-48  
21 Tisdag  Apg 11:1-18  
22 Onsdag  Apg 18:24-28  
23 Torsdag  Apg 19:1-7  
24	 Fredag	 	 Pred	5:17-19	 	Midsommarafton
25	 Lördag	 	 Matt	6:25-30	 	Midsommardagen
26 Söndag  Apg 13:16-25  Johannes Döp dag
27	 Måndag	 	 Matt	3:1-12	 	
28	 Tisdag	 	 Matt	11:7-19	 	
29 Onsdag  Joh 1:6-8  
30 Torsdag  Joh 1:19-28  
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Allekvia änge... Allkviänget..eller Allekvia löväng. Minnen från missionshus
Kärt barn har många namn. Änget ligger 
i Endre socken. Här i trakten säger vi nog 
mest Allkviänget. Allekvia löväng låter väldigt 
poetiskt och nog har änget, ja ängen överlag, 
gett inspiration till både poesi, sånger och 
psalmer. Det är ju en underbar plats för av-
koppling och rekreation…all stress försvinner 
här. Någon lär ha sagt att änget är en sorts 
natur som bara engelska lorder och gotländ-
ska bönder har råd att hålla sig med.

Det är med vördnad man går in i ett änge. 
Tänka sig att här har gått folk i mer än 2000 
år! Änget har tjänstgjort länge;  gett foder åt 
kreatur, frukt och nötter åt människor.  
Allekvia är ett av Gotlands ca 140 kvar-
varande ängen….3,9 ha. Lövskogen består av 
ek, lundalm, ask och många fler arter. Örter 
av alla slag finns liksom lavar och svampar. 
Insekter och fåglar kan man också se, tex  
halsbandsflugsnappare.

1939 såldes kronoegendomen Allekvia utom 
änget som blev kvar i  statens ägo. Änget var 
igenvuxet men 1944 påbörjades röjningar. 
1980 blev det naturreservat och senare 
natura-2000-område. Sedan 1980 har änget 
hävdats gemensamt av socknens föreningar. 
Rödakors-föreningen har fagat varje år, 
ibland med hjälp av skolbarn. Kulturtraditio-
nen skall föras vidare! Sedan 2021 har Endre 
bygdegårdsförening tagit över skötseln. I maj 
firas gudstjänst då barnkören Campanellerna 
har sin avslutning där. På midsommardagens 
förmiddag är det friluftsgudstjänst. Vackrare 
gudstjänstlokal får man leta efter!

Vill avsluta med några verser ur Elisabet 
Hermodssons vackra sång:

Vandring i ett gotländskt änge

Åh, kära du, gå lätt gå stilla
I änget här, där växer salepsrot
Som vinden mjuk gör inget illa

Kom trampa stigen du med naken fot!
Här lyser ljusa himmelsjungfruns nycklar
Här talar ört med långt och sällsynt namn
Kring blommans ax sig kronblad knycklar

och biet surrar mjukt i hyllets famn.

Å kära du, säg kan du höra
I dungen talar en evangelist

Johannes är hans namn och sköra
toner sjunger han om Jesus  Krist.

Hans nycklar hör man nu i vinden klirra
och över Adam, Eva och sankt Per

du hörde tusen svalor svirra
som säger dig att sommaren är här.

Greta Hoffman, Endre

Många är de missionshus och kapell som jag 
besökt under åren, mina första minnen är 
när jag som 5-åring började söndagsskolan i 
Fole Missionshus, hur vi småbarn fick tränga 
ihop oss i det gamla köket och ha en del av 
lektionen där. Märta som var söndagsskol-
lärare hade hand om oss. Sedan flyttade vi 
till Västergarn och kom att bo granne med 
missionshuset, jag började söndagsskolan 
där 1961 med Henning som lärare. Tant 
Mia som var vaktmästare och jag blev väldigt 
goda vänner och när hon blev sjuk 1964 
fick jag uppdraget att vara vaktmästare. Det 
innebar att det skulle bäras in ved och eldas i 
kaminerna både i stora och lilla salen, ibland 
också i köket som var på övervåningen. 1967 
installerades en fotogenkamin i stora salen, 
jag kan ännu minnas fotogenlukten och 
ibland när det blåste kunde stormen släcka 
elden i kaminen och det osade fotogen i hela 
salen. Lönen var 100 kronor om året och det 
fick jag på julfesten. 

1969 flyttade vi tillbaka till Fole och då var 
det avsked från tjänsten i Västergarn, det var 
också så att Henning som var allt i allo i 
missionsförsamlingen flyttade, först till Visby 
och sedan till fastlandet, så missionshuset 
kom att säljas till sommarbostad. 

När jag kom tillbaka till Fole så var också 
det naturligt att engagera mig i missionshu-
set i Fole, först som söndagsskollärare och 
ungdomsledare och sen vi satte igång med 
restaurering i mitten på 1970-talet så har 
relationen varit stark till detta missionshus. 

Missionshusen byggdes som mötesplatser 
för församlingen, men också för människor 
i bygden, många av oss har stark koppling 
till något missionshus. Tyvärr så är många 
hus sålda och en del är rivna, en del har fått 
ägare som vårdar dem ömt, andra har blivit 
totalt ombyggda. Sylve Klinth har i sin bok 
dokumenterat över 120 missionshus och 
kapell, idag är det ett 20-tal som ännu är 
gudstjänstlokaler och används, en del har ri-
vits, men där har nya hus byggts som är mer 
ändamålsenliga. Tillsammans med våra gamla 
sockenkyrkor utgör de mötesplatser som har 
funnits i generation efter generation.

Peder

Årsmöte i Fole EFS
EFS missionsförening i Fole samlades till årsmöte  som inleddes av Ulf Kundler Ridderstedt. En 
kollekt upptogs till EFS utlandsmission på 1940 kr, efter kaffe vidtog förhandlingarna. Ur verk-
samhetsberättelsen kan nämnas gudstjänster, symöten, luncher, scouter, studiecirklar, loppmark-
nad och syföreningsauktion. Sommarkonferensen hölls sista helgen i augusti. Vi har också målat 
uthuset och gjort en inre renovering där, en ny slambädd till avloppet har iordningställts. När vi 
blickar framåt så är det verksamhet som tidigare år, det nya är veckomässor med bibelsamtal varje 
onsdag samt en loppmarknad vid missionshuset i maj och nystart av scouter i Lärbro/Fårösund. 
En budget för 2022 antogs på 463.000 kronor. Till styrelse omvaldes Peder Fohlin, Marie-Louise 
Andersson, Eva-Lena Andersson, Lisbeth Hansson och Gunnel Fohlin.

Missionsföreningen har 32 medlemmar vilket är oförändrat, scouterna har 33 medlemmar med 
8 ledare. 

Peder
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välkomna till

Fole  Sönd. 3 april kl 14, 24 april kl 18, 22 
maj kl 16, 12 juni kl 10 Högmässa i Fole 
Missionshus. Tisd 12 april, 10 maj, 7 juni kl 
12.30 Lunch, 29 mars kl 18 Passionsandakt 
hos Gunnel o Peder, Tisd 5 april Luffarslöjd.
Måndag jämna veckor kl. 18.30 Upptäckar- 
och Äventyrsscouter. 
Måndag udda veckor kl. 18.00 Spårscouter 
Tisdag jämna veckor kl. 13.00 Symöte 
Onsdagarkl. 18.00  Veckomässa, fika, bibel-
samtal

Visby Terra Novakyrkan Söndagar kl 18 
Gudstjänst, se även domkyrkoförsamlingens 
predikoturer i dagstidningarna. Torsdagar 
jämna veckor Bibelsamtal o bön hos Aina 
Unemo

Visby EFS stugan Axelsro Tisdagar udda 
veckor 18.30 Scouter

Prenumerera på Gotlands 
Missionstidning 2022

Vi behöver DIG som prenumerant!

Varje år kommer Gotlands 
Missionstidning ut med fyra nummer.

För att vi ska kunna fortsätta med det 
är det väldigt viktigt att vi också har 

prenumeranter som varje år betalar in 
prenumerationsavgiften och i många 

fall även en gåva.  
Tack för att du gör det!

Betala in prenumerationsavgiften 150 
kr till bankgiro 270-8279 eller till 

swish 123 552 2065.

Vill du bli ny prenumerant – betala 
in 150 kronor enligt ovanstående och 

ange NY PRENUMERATION.

STORT OCH VARMT TACK!

Redaktionen

vi minns
Arthur Eriksson Edsbyn 
Arthur var född i Värmland, han 
kom till Gotland och arbetade som 
både pastor och ungdomssekreterare 
här på vår ö. Han var bl a med och 
inköpte Ekegården 1962 som kurs- och 
ungdomsgård. Arthur gifte sig med 
Ingrid Siltberg från Stånga, efter tjänsten 
på Gotland flyttade de till fastlandet och 
olika tjänster där. Efter sin pensionering 
flyttade de sen tillbaka till Gotland och 
bodde först i Hemse och sedan i Stånga 
i Ingrids föräldrahem. Efter ett antal 
år på Gotland så bar det av till Edsbyn 
igen. 

Vi minns Arthur som en trogen 
förkunnare och medarbetare i EFS på 
Gotland.   I Gotlands Missionstidning 
var han en verksam skribent. Tack 
Arthur för din missionsgärning inom 
EFS, vila i frid till uppståndelsens ljusa 
morgon.

Peder

LOPPMARKNAD
Lördag 7 maj kl. 11-14 vid Fole Missionshus

Mängder av prylar
Kaffe- och korvservering

Välkomna önskar EFS missionsförening i Fole

EFS & SALT'S ÅRSKONFERENS 2022 HELSINGBORG
ÄNTLIGEN ses vi igen! Den 26-29 maj så samlas EFS och Salt för tidernas årskonferens 
med temat Leva mission. Vi möts över generationer och kommer att få bli påfyllda 
med Gudsmöten, gott fika och fantastiskt sällskap. I år satsar vi lite extra på en maxad 
barnkonferens. Här finns något för alla! Varmt välkommen till Helsingborg under 
Kristi himmelsfärd för en årskonferens du sent kommer att glömma. 
Allt du behöver veta om årskonferensen kan du hitta på konferens.efs.nu

EKONOMISK REDOVISNING FÖR GOTLANDS MISSIONSTIDNING 2021

INTÄKTER

Prenumerationsavgifter         17 100:-
Gåvor             9 831:-
Bidrag från missionsföreningarna    14 000:-
Annonser             4 000:-

Summa           44 931:-

KOSTNADER

Tryckning           36 142:-
Porto             9 540:-
Övriga konstnader               752:-

Summa           46 434:-

Den natt då du blir förrådd
                                        
Du låter dig gripas, Jesus

Den natt då du blir förrådd.
Och jorden är nu redo

För himmelens vetesådd.

Av ångestens kval och tvivel
Man kan inte se ett spår.

Med rak och ädel hållning
Du mot dina bödlar går.

Du lämnade paradiset.
Du var av gudomlig börd.
Men mot en neslig galge

Du blir som en fånge förd.

Du hade miljarder änglar
Men valde ett kors ändå.
Ja aldrig kan jag glömma

Att du ville göra så.

Tack käraste Herre Jesus!
Du offrade dig för mig.

Så hjälp mig, Törnekonung
Att aldrig förråda dig!

     
Lisbeth Nilsson
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VÄLKOMMEN TILL PORTEN!
-Det kristna bokcaféet innanför Österport-

Tel: 0498-27 19 23
Swish: 123 430 76 33

KRISTEN och 
GOTLÄNDSK litteratur, musik, 

tavlor, kort m.m. 

@bokcafeet.porten 
facebook.com/bokcafeet.porten

(Det kristna bokcaféet Porten) 
bokcafeet.porten@gmail.com
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